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Auditoři prověřují, jak EU řídí migraci
Evropský účetní dvůr v současnosti provádí audit toho, jak EU řídí migraci. Auditoři budou
zejména posuzovat, zda podpora pro Řecko a Itálii dosáhla svých cílů a zda jsou azylové řízení a
řízení o navrácení účinná a rychlá. Budou zkoumat podporované projekty, aby zjistili, zda byly
relevantní, vyhodnotili jejich koncepci a určili, jestli dosahují zamýšlených cílů. Budou se též
zabývat postupy následné kontroly s cílem zjistit, zda se v této oblasti zlepšila výkonnost.
Auditoři dnes zveřejnili zprávu o připravovaném auditu, jehož tématem je řízení migrace, jak je
provádí EU. Zprávy o připravovaném auditu (dříve nazývané informační dokumenty) informují
o probíhajícím auditním úkolu. Jsou koncipovány jako zdroj informací pro ty, kteří se zajímají
o politiky či programy, jež jsou předmětem auditu.
„Problémy související s migrací odhalily nedostatky v politice EU týkající se azylu a migrace a ve
správě vnějších hranic. Zavedené postupy se dostaly pod značný tlak a v některých případech byly
dokonce dočasně pozastaveny. Je tedy životně důležité, aby byla přijata správná opatření a právní
rámec pro zvládání migrace,“ uvedl člen Evropského účetního dvora odpovědný za tento audit
Leo Brincat.
Migrační krize dosáhla vrcholu v roce 2015, když se více než milion osob snažil dostat do EU.
Přestože počty migrantů klesly na úroveň před krizí, stále jich do Unie migrují desetitisíce.
Řecko a Itálie, které jsou v první linii, jsou touto situací zasaženy nejvíce.
EU přišla s několika opatřeními na zvládání krize, včetně zřízení tzv. hotspotů a zavedení
relokačních programů, přičemž obě opatření byla původně zamýšlena jako dočasná. Audit se
bude vztahovat na obě opatření. Přístup založený na hotspotech spočívá v tom, že agentury EU
pomáhají členským státům v přední linii při určování totožnosti, evidenci a snímání otisků prstů
migrantů po jejich příjezdu. Zjišťuje se tak, kteří migranti vyžadují mezinárodní ochranu, a to při
plném dodržování jejich základních práv. V Řecku i Itálii je po pěti hotspotech.
Předpokládáme, že auditní zpráva bude vydána před koncem roku 2019.
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Poznámky pro redaktory
Zpráva auditorů EU o řízení migrace je čtvrtou z řady publikací z oblasti migrační politiky.
V březnu 2016 zveřejnili zvláštní zprávu o výdajích EU v zemích jižního Středomoří a východního
sousedství na vnější rozměr migrace do roku 2014. V dubnu 2017 zkoumali přístup založený na
hotspotech a v květnu 2018 vydali informační dokument o integraci migrantů ze zemí mimo EU
do společnosti. Současný audit navazuje na práci provedenou v souvislosti se zprávou
o hotspotech z roku 2017.
Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních zprávy o připravovaném auditu
přijaté Evropským účetním dvorem. Plné znění zprávy je k dispozici na internetové stránce
eca.europa.eu v angličtině.
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